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Název bakalářské práce: Nález acetonu a alkoholu v krvi zemřelých 

 

Práce byla vypracována na ukončení bakalářského studia a to na ústavu soudního 

lékařství fakultní nemocnice královské Vinohrady, kde se touto problematikou zabývala 

několik let. Není to práce ryze experimentální, ale zpracovává experimentální výsledky, 

které byly v uvedené laboratoři získány v r. 2009. 

Cílem práce je: Provést statistické vyhodnocení koncentrace acetonu a alkoholu v krvi 

zemřelých osob, pitvaných v r. 2009. 

Rosah práce: práce je napsána v rozsahu 29 stran, výsledky jsou dokumentovány na 6 

grafech, 2 obrázcích (foto), a 6 tabulkách. Práce je dokumentována 24 citacemi.: 

Jazyková a grafická úroveň: je na velmi dobré úrovni, grafy i tabulky jsou přehledné a 

využívají i barevné vyznačení. 

Zpracování teoretické části: V teoretické části popisuje autorka fyziologické účinky 

ketolátek v organismu, příčinu jejich zvýšeného obsahu. Dále v této části popisuje 

metabolismus alkoholu v organismu a psychické projevy v závislosti na hladině alkoholu 

v krvi. Uvádí příčiny v poruchách výživy a faktory, které se na tomto stavu podílí.  

Popis metod: K získání výsledků byly použity dvě metody (klasická metoda podle 

Widmarka a plynová chromatografie. Vzorky krve byly odebírány z končetinových žil. 

Autorka uvádí i postup výpočtu konc. alkoholu 

Prezentace výsledků: v 6 tabulkách a 6 grafech jsou shrnuty výsledky a to vždy odděleně 

pro ženy a muže v závislosti na jejich věku a v závislosti na zjištěné koncentraci acetonu 

nebo alkoholu v krvi 

Diskuse, závěry: Větší obsah alkoholu byl nalezen u mužů. Pokud se týče koncentrace 

acetonu, nebyly tyto studie prováděny a proto je obtížné je porovnat 

Teoretický a praktický přínos práce: práce je ojedinělá, právě proto, že podobné studii 

nebyla zatím věnována pozornost. Fakt, že autorka se sama těmito experimenty 

zabývala a o problematiku se zajímala, poskytují důvěryhodnost dokumentace. 

Případné poznámky: Jakým testem bylo prováděno statistické hodnocení? Dále 

v některých citacích jsou malé nedostatky ( např. v cit.5  se autorka jmenuje Szotáková 

a ne Skotáková, v některých citacích monografií chybí uvedení města nakladatelství. 

 

Celkové hodnocení práce je „ výborně. Práci doporučuji k její obhajobě. 

 

 

 

V Hradci Králové 15. září 2011                                                        podpis 

 


